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YMPÄRIVUOROKAUTISEN LYHYT- JA PITKÄAIKAISHOIDON KRITEERIT
Kriteerien tarkoituksena on selkiyttää ja turvata hoidon oikea-aikainen kohdentuminen sitä tarvitseville. Palveluiden järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Kriteerien tarkoituksena on lisäksi tukea työntekijää päätöksenteossa.
1. LYHYTAIKAISHOITO
Lyhytaikaishoidon toiminta-ajatus ja palvelumuoto
Lyhytaikaishoidon tarkoituksena on tukea ikääntyneen toimijuutta omassa elinympäristössään
mahdollisimman pitkään ja samalla tukea myös omaisen jaksamista.
Tilapäishoito on asiakassuunnitelmassa sovittua tehostetun palveluasumisen lyhytaikaishoitoa, joka voi olla säännöllistä tai satunnaista. Tilapäishoito on yleensä ympärivuorokautista,
mutta se voi olla myös yö- tai päivähoitoa. Tilapäishoitoa annetaan (Merituulikodissa), Kuunarissa ja Kalannin vanhainkodissa.
Tilapäishoidon myöntämisen perusteet
•

Suunniteltuun tilapäishoitoon otetaan henkilö, joka fyysisten, kognitiivisten, psyykkisten tai sosiaalisten syiden vuoksi tarvitsee kotona selviytymisensä tueksi kuntouttavaa
tai toimintakykyä ylläpitävää tilapäistä hoitoa. Henkilön pääasiallisesta hoidosta vastaa
kotihoito tai omaishoitaja, jolloin tilapäishoitoa tarvitaan omaishoitajan jaksamisen tukemiseen tai vapaapäivien ajaksi.

•

Kiireellisessä tapauksessa ikääntyneellä on oikeus saada tarvitsemansa palvelu niin,
ettei hänen oikeutensa välttämättömään hoitoon ja huolenpitoon vaarannu. Palvelutarpeen arviointi aloitetaan välittömästi.

2. PITKÄAIKAISHOITO
Pitkäaikaishoidon toiminta-ajatus ja palvelumuodot
Pitkäaikaishoitoa tarjotaan ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä niille iäkkäille henkilöille,
jotka eivät enää selviydy kodeissaan runsaidenkaan kotona asumista tukevien palveluiden
turvin.
Pitkäaikaiseen laitoshoitoon sisältyy hoidon lisäksi ravinto, lääkkeet, puhtaus sekä sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut. Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan Kalannin vanhainkodissa.
Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa palveluasumista, jossa palvelut ovat saatavana ympäri vuorokauden. Tehostetussa palveluasumisessa asukkaalla on oma vuokra-asunto.
Tehostettua palveluasumista annetaan Kalannin palvelukeskuksessa ja Merituulikodissa.
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Tehostetun palveluasumisen palvelusetelillä asiakas valitsee palveluntuottajan niistä palveluntuottajista, jotka kaupunki on hyväksynyt.
Pitkäaikaishoidon myöntämisen perusteet
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoitopaikan hakeminen edellyttää hoitopaikkahakemuksen
täyttämistä, jonka jälkeen tehdään asiakkaalle palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arvioinnissa tulee selvittää asiakkaan oma tahto. Arvioinnissa selvitetään asiakkaan voimavarat ja
pitkäaikaisen hoidon tarve monipuolisesti yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaistensa sekä hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Päätös ympärivuorokautiseen hoitopaikkahakemukseen perustuu sen hetkisen toimintakyvyn ja tilanteen arviointiin, poissulkien mahdolliset asiakkaan akuutit toimintakykyä tai terveydentilaa heikentävät sairaudet.
Vanhuspalvelulain 15a §:n mukaisesti selvitetään myös mahdollisuudet vastata palvelutarpeeseen kotiin annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Kotona selviytymistä voidaan laitoshoidossa olevan asiakkaan kohdalla arvioida kotikokeilun avulla.
Arvioinnin apuna käytetään tarvittaessa toimintakykymittareita.
•

Asiakas tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa kaikissa päivittäisissä toiminnoissa
Asiakas saa kotihoidon palveluja yli 30 tuntia kuukaudessa. Myös omaisten, läheisten
ja vapaaehtoistyön tarjoama tuki on kartoitettu ja asiakkaalle soveltuvin osin käytössä.
Asiakkaan toimintakyky on laskenut, hänellä on edeltävästi useita sairaalajaksoja ja kotona asuminen on vaikeutunut merkittävästi kotiin annettavista palveluista huolimatta.
Ympärivuorokautisen hoidon tarve on arvioitu pysyväksi, eikä kuntoutumismahdollisuuksia enää ole.

•

Asiakas ei ole paikkaan ja aikaan orientoitunut
Asiakkaan avun tarve johtuu pääasiassa muistisairaudesta. Asiakkaalla esiintyy arvaamatonta käytöstä tai hän vaeltelee kodin ulkopuolella. Kotihoidon runsaat päivittäiset
käynnit eivät turvaa henkilön kotona asumista. Turvateknologian hyödyntäminen on arvioitu, kokeiltu ja todettu riittämättömäksi. Asiakas herättää häiriötä ympäristössään ja
kuormittaa läheisiään tai naapureitaan kohtuuttomasti toimillaan. Asiakas aiheuttaa vaaratilanteita itselleen tai muille.

•

Asiakkaan liikkumiskyky on merkittävästi heikentynyt
Asiakas on fyysisesti monisairas ja hän tarvitsee pääsääntöisesti kahden ihmisen apua
liikkumisessa. Asiakas saattaa olla syötettävä, vuoteeseen hoidettava. Asiakas saattaa
tarvita apua useita kertoja öiseen aikaan.
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